
 
 VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 12.9.2014, YLEINEN OSA  
 
Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi  
saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta johonkin kysymykseen, jätä  
kuitenkin vastauspaperi, josta ilmenevät henkilönumerosi ja kyseisen kysymyksen numero.  
Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin  
enimmäispistemäärä on 50 pistettä.  
 
Vastaukset arvostellaan tenttimateriaalin perusteella.  
 
Kysymykset 1–12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea.  
Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin. 
 
1. Potilasvakuutus EI 

a) korvaa esinevahinkoja.  
b) koske hammasteknikoita. 
c) koske laillistettuja hierojia. 
d) korvaa sairaanhoitolaitteen tai -välineen vikojen aiheuttamia vahinkoja. (1,5p) 

 
a); Jukka Rantala – Teivo Pentikäinen: Vakuutusoppi. 11. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Sastamala 2009, s. 380 ja 381 

 
 
2. Kotivakuutukseen liittyvät oikeusturvavakuutukset korvaavat yleensä 

a) avioeroon liittyvää oikeusapua. 
b) rikosasioihin liittyvää oikeusapua. 
c) vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. 
d) työsuhderiitaan liittyvää oikeusapua. (1,5p) 

 
b); Jukka Rantala – Teivo Pentikäinen: Vakuutusoppi. 11. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Sastamala 2009, s. 290 

 
 
3. Kuluttajariitalautakunta  

a) käsittelee sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä erimielisyyksiä. 
b) käsittelee vakuutusedustajan ja kuluttajan tai pk-yrityksen välisiä erimielisyyksiä. 
c) antaa kuluttajan ja vakuutusedustajan erimielisyyksissä osapuolia sitovia päätöksiä. 
d) käsittelee vakuutusedustajan ja kuluttajan erimielisyyksiä ainoastaan kuluttajan aloitteesta. 

(1,5p) 
 

d); Mikko Määttä – Raine Forsman: Vakuutusedustus – Asiamiesten ja vakuutusmeklarien 
toiminta. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. Helsinki 2005, s. 166 ja 167; Katriina 
Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia Santavirta: 
Vakuutuslainsäädäntö. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Sastamala 2010, s. 289 

 
 
4. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) toimivaltaan kuuluu 

a) potilasvakuutus. 



b) työttömyysvakuutus. 
c) lakisääteinen eläkevakuutus. 
d) lakisääteinen sairausvakuutus. (1,5 p) 

 
a); Jukka Rantala – Teivo Pentikäinen: Vakuutusoppi. 11. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Sastamala 2009, s. 113 ja 114; Katriina Lehtipuro – Irene 
Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 4. 
uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. Sastamala 2010, s. 293 
 

 
5. Vakuutussopimuslaki on pakottava siten, että  

a) vakuutussopimuslaista ei voi koskaan poiketa vakuutussopimuksessa. 
b) vakuutussopimuksessa ei voi poiketa vakuutussopimuslaista, jos vakuutuksenottajana on 

kuluttaja. 
c) vakuutussopimuksessa ei voi poiketa vakuutussopimuslaista vakuutuksenottajan vahingoksi, 

jos vakuutuksenottajana on kuluttaja. 
d) vakuutussopimuslain vastainen ehto on kuitenkin sitova, jos vakuutuksenottaja oleva 

kuluttaja sen nimenomaisesti hyväksyy. (1,5p) 
 

c); Jukka Rantala – Teivo Pentikäinen: Vakuutusoppi. 11. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Sastamala 2009, s. 266; Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – 
Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 4. uudistettu painos. 
Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. Sastamala 2010, s.132–134;Vakuutussopimuslaki   
3 § 2 mom. 
 

 
6. Mikä seuraavista korvausvaatimuksen vanhentumista tai kanneaikaa koskevista väitteistä pitää 
paikkansa? 

a) Korvausta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija sai tietää 
vakuutustapahtumasta.  

b) Vanhentumisen katkeaminen edellyttää yksilöityä korvausvaatimusta, pelkän 
vahinkoilmoituksen tekeminen ei riitä.  

c) Kanne vakuutuksenantajan tekemän korvausta koskevan päätöksen johdosta on nostettava 
kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon 
vakuutuksenantajan päätöksestä. 

d) Jos korvausvaatimusta ei esitetä laissa säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää 
oikeuden korvaukseen siitä riippumatta, mistä syystä vaatimuksen esittäminen on 
myöhästynyt. (1,5p)  

 

d); Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia Santavirta: 
Vakuutuslainsäädäntö. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Sastamala 2010, s.210, 211 ja 214; Vakuutussopimuslaki 73 ja 74 § 

 
 
7. Mikä seuraavista monivakuutuksia koskevista väittämistä pitää paikkansa? 

a) Monivakuutuksesta on kyse vain silloin, kun sama henkilö on ottanut useamman 
vakuutuksen saman vahingon varalta.  

b) Monivakuutus on sallittua vain poikkeuksellisesti.  



c) Vakuutussopimuslain monivakuutusta koskevat säännökset koskevat vain 
henkilövakuutuksia.  

d) Monivakuutustilanteessa vakuutuksenottaja voi valita, minkä vakuutuksenantajan puoleen 
hän kääntyy korvauksen saamiseksi vahingosta. (1,5 p) 

 
d); Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia Santavirta: 
Vakuutuslainsäädäntö. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Sastamala 2010, s.217–219; Vakuutussopimuslaki 59 § 

 
8. Mikä seuraavista kuluttajansuojalakiin liittyvistä väittämistä pitää paikkansa? 

a) Kuluttajansuojalaki koskee kaikkia kuluttajille tarjottavia vakuutuksia.  
b) Vakuutuksiin sovelletaan kaikkia kuluttajansuojalain säännöksiä.  
c) Kuluttajansuojalakia ei sovelleta vakuutuksiin.  
d) Kuluttajansuojalakia sovelletaan vain kuluttajalle tarjottaviin vakuutuksiin. (1,5 p) 

 
d); Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia Santavirta: 
Vakuutuslainsäädäntö. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Sastamala 2010, s.252; Kuluttajansuojalaki 

 
 
9. Vakuutuksenottajalla on vakuutussopimuslain mukaan tietyissä tapauksissa velvollisuus ilmoittaa 
vakuutuksenantajalle vahingonvaaraa olennaisesti lisäävistä muutoksista. Vakuutuksenottajan on 
tällaisissa tapauksissa ilmoitettava muutoksesta 

a) kuukauden kuluessa muutosta seuraavaan vuositiedotteen saamisesta.  
b) muutosta seuraavan vakuutusmaksulaskun suorittamisen yhteydessä.  
c) sen vakuutuskauden päättymiseen mennessä, jolloin muutos on tapahtunut.  
d) heti, kun vakuutuksenottaja on saanut tietää muutoksesta. (1,5 p) 

 
a); Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia Santavirta: 
Vakuutuslainsäädäntö. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Sastamala 2010, s.187; Vakuutussopimuslaki 26 ja 27 

 
  
 
10. Mikä seuraavista vastuuvakuutusta koskevista väitteistä EI pidä paikkansa? 

a) Vastuuvakuutuksesta maksetaan paitsi varsinainen vahingonkorvaus, myös vakuutetulle 
määrätyt sakot ja uhkasakot.  

b) Vahinkoa kärsineellä on oikeus vaatia korvausta suoraan vakuutusyhtiöltä muun muassa 
silloin, kun vakuutettu on maksukyvytön.  

c) Vahinkoa kärsineellä on oikeus vaatia korvausta suoraan vakuutusyhtiöltä muun muassa 
silloin, kun kyse on pakollisesta vakuutuksesta.  

d) Vahinkoa kärsineellä on oikeus nostaa kanne vakuutuksenantajaa vastaan 
korvauspäätökseen liittyen sellaisissakin tapauksissa, joissa hän ei ole lain mukaan ole 
oikeutta hakea korvausta suoraan vakuutuksenantajalta. (1,5 p) 

 
a); Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia Santavirta: 
Vakuutuslainsäädäntö. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Sastamala 2010, s.239; Jukka Rantala – Teivo Pentikäinen: Vakuutusoppi. 11. uudistettu 



painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. Sastamala 2009, s. 473; 
Vakuutussopimuslaki 67 ja 68 § 

 
 
11. Vakuutusmeklarilta edellytetyllä luotettavuudella tarkoitetaan muun muassa sitä, että 

a) henkilöllä ei ole 5 vuoden ajalta vankeustuomioita ilmeistä sopimattomuutta osoittavista 
rikoksista. 

b) henkilöllä ei ole 5 vuoden ajalta edellä tarkoitettuja tuomioita ja että lisäksi hänen 
luottotietonsa ovat kunnossa. 

c) henkilön luottotiedot ovat kunnossa. (1,5p) 
 

a); Mikko Määttä - Raine Forsman: Vakuutusedustus - Asiamiesten ja vakuutusmeklarien 
toiminta. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. Helsinki 2005,  s. 48; Laki 
vakuutusedustuksesta 11 § 

 
12.  Päätoimisen vakuutusmeklariyhtiön palveluksessa olevista henkilöistä tulee olla rekisteröitynä 
vakuutusedustajarekisteriin 

a) kaikki suoraan meklaritoimintaa osallistuvat henkilöt 
b) puolet suoraan meklaritoimintaan osallistuvista henkilöistä 
c) kaikki yhtiön palveluksessa olevat henkilöt. (1,5p) 

  
b); Mikko Määttä – Raine Forsman: Vakuutusedustus – Asiamiesten ja vakuutusmeklarien 
toiminta. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. Helsinki 2005, s. 54 ja 55; Laki  
vakuutusedustuksesta 7 § 

 
 
13. Selvitä luonnollisen henkilön rekisteröinnin edellytykset haettaessa rekisteröintiä 
vakuutusmeklariksi vakuutusedustajarekisteriin. (4 p) 
 

Mikko Määttä – Raine Forsman: Vakuutusedustus – Asiamiesten ja 
vakuutusmeklarientoiminta. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. Helsinki 
2005, s. 46–51; Laki vakuutusedustuksesta 6 § 

 
 
14. Mitkä seikat toimeksiantosopimuksesta on vähintään käytävä ilmi? Selvitä lisäksi, mitä eroa on 
toimeksiantosopimuksella ja valtakirjalla. (3 p) 
 

Mikko Määttä – Raine Forsman: Vakuutusedustus – Asiamiesten ja 
vakuutusmeklarien toiminta. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. Helsinki 
2005, s. 71−74; Laki vakuutusedustuksesta 23 §; Finanssivalvonnan Määräys- ja 
ohjekokoelma vakuutusedustajille 15.4.2014, Dnro 7/101/2010, s. 3 

 
 
15. Määrittele mitä meklaritoiminnassa tarkoittavat sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen 
vapaus. (3 p) 

 
Mikko Määttä – Raine Forsman: Vakuutusedustus – Asiamiesten ja 
vakuutusmeklarien toiminta. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. Helsinki 
2005,s. 142. 

 



16. Selvitä seikat, jotka tasapuolisesta analyysistä on käytävä ilmi. Selviät lisäksi, milloin 
tasapuolinen analyysi on tehtävä ja annettava asiakkaalle. (4p) 

 
Mikko Määttä – Raine Forsman: Vakuutusedustus – Asiamiesten ja 
vakuutusmeklarien toiminta. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. Helsinki 
2005,s. 81–84, 125 ja 126; Laki vakuutusedustuksesta 25 §   

 
 
17. Selvitä, minkälaiseen vakuutusedustukseen vakuutusedustuslakia ei sovelleta. (3p) 
 

Mikko Määttä – Raine Forsman: Vakuutusedustus – Asiamiesten ja 
vakuutusmeklarien toiminta. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. Helsinki 
2005,s. 24 ja 25; Laki vakuutusedustuksesta 2 § 1 mom.   

  
  
 
18. Mitä tarkoitetaan varallisuusvahingolla? Mainitse myös esimerkki tällaisesta vahingosta ja 
selvitä, kuinka suuriin varallisuusvahinkoihin voidaan varautua. (3 p) 
 

Jukka Rantala – Teivo Pentikäinen: Vakuutusoppi. 11. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Sastamala 2009, s. 212 

 
 
19. Mitä All risk -vakuutuksella tarkoitetaan? Mainitse lisäksi kaksi yleistä All risk -vakuutuksesta 
poissuljettua vahinkotapahtumaa. (3 p) 
 

Jukka Rantala – Teivo Pentikäinen: Vakuutusoppi. 11. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Sastamala 2009, s. 459 ja 460 

 
 
20. Selvitä tiedonantovelvollisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä tilanteessa, jossa asiakas käyttää 
meklaria kertoen sekä 
- vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuudesta meklarille että 
- meklarin tiedonantovelvollisuudesta asiakkaalle . (3 p) 

 
Mikko Määttä – Raine Forsman: Vakuutusedustus – Asiamiesten ja 
vakuutusmeklarien toiminta. Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. Helsinki 
2005, s. 80 

 
 
21. Selvitä, millä edellytyksillä ja mitä menettelytapoja noudattaen vakuutuksenantaja voi muuttaa 
henkilövakuutuksen ehtoja vakuutusmaksukauden vaihtuessa. (4 p) 
 

Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Sastamala 2010, s. 224 ja 226–230; 
Vakuutussopimuslaki 20 a § 

 
 



22. Selvitä, milloin vakuutuksenantajan vastuu lain mukaan alkaa ja miten osapuolet voivat sopia 
asiasta toisin. (2p)  
 

Katriina Lehtipuro – Irene Luukkonen – Lea Mäntyniemi – Ville Raulos – Pia 
Santavirta: Vakuutuslainsäädäntö. 4. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Sastamala 2010, s. 176 ja 177;  
Vakuutussopimuslaki 11 § 

 
 
 
 
 
 



VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 11.9.2014, VAHINKOVAKUUTUSOSA  
 
Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi  
saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta johonkin kysymykseen, jätä  
kuitenkin vastauspaperi, josta ilmenevät henkilönumerosi ja kyseisen kysymyksen numero.  
Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin  
enimmäispistemäärä on 50 pistettä.  
 
Vastaukset arvostellaan tenttimateriaalin perusteella.  
 
Kysymykset 1–10 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea.  
Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin. 
1. Ympäristövahinkolaki  

a) korvaa kohtuulliset vahingon torjuntakulut. 
b) edellyttää vahingonaiheuttajan tuottamusta. 
c) koskee myös oman maaperän likaantumista. 
d) määrittelee ympäristövahingon käsitteen tarkasti. (1,5p) 

 
a); Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Helsinki 2014, s. 62–64 

 
 
2.  Työtapaturmavakuutuksesta korvataan työtapaturman yhteydessä  

a) rikkoontuneet silmälasit. 
b) rikki mennyt rannekello. 
c) rikki mennyt matkapuhelin. 
d) likaantuneet vaatteet. (1,5p) 

 
a); Sirpa Kukkonen – Terttu Karmavalo: Työtapaturmakirja. Työtapaturmien ja ammattitautien 
korvaus- ja vakuutusasiat. 14. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Helsinki 2014, s. 115 ja 116 

 
 
3. Mikä seuraavista on työtapaturma-asioiden muutoksenhakuelin: 

a) käräjäoikeus  
b) vakuutusoikeus 
c) vakuutuslautakunta 
d) sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta? (1,5p) 

 
 b); Sirpa Kukkonen – Terttu Karmavalo: Työtapaturmakirja. Työtapaturmien ja ammattitautien 
korvaus- ja vakuutusasiat. 14. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Helsinki 2014, s. 172 

 
 
4. Yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta EI voida korvata: 

a) lapsen aiheuttamaa vahinkoa. 
b) koiran aiheuttamaa vahinkoa. 
c) polkupyöräilijän aiheuttamaa vahinkoa. 
d) työntekijän työnantajalleen aiheuttamaa vahinkoa. (1,5p) 

 



d); Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Helsinki 2014 s. 163 ja 164 

 
 
5. Vakuutusyhtiön antaessa myyntitilanteessa vakuutuksenottajalle virheellistä tietoa 

a) sillä ei ole merkitystä, jos oikeat tiedot ilmenevät myöhemmin annetusta tuoteselosteesta.  
b) sillä ei ole merkitystä, jos oikeat tiedot ilmenevät myöhemmin annetuista vakuutusehdoista. 
c) sillä ei ole merkitystä, jos oikeat tiedot ilmenevät myöhemmin annetusta 

korvauspäätöksestä. 
d) vakuutus sitoo yhtiötä sellaisena, millaiseksi vakuutuksenottaja on vakuutuksen sisällön 

saamiensa tietojen ja muun mahdollisen aineiston perusteella perustellusti käsittänyt. (1,5p) 
 
d); Tuula Pellikka – Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 
vakuuttaminen, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, Helsinki 2011, 
s. 76–81 

 
 
6. Yrityksille tarjolla olevista toiminnan vastuuvakuutuksista korvataan yleensä 

a) myös törkeällä tuottamuksella, mutta ei tahallisesti aiheutettuja vahinkoja.  
b) vahinkoja, jotka johtuvat yrityksen toiselle luovuttamien tuotteiden virheellisyydestä tai 
puutteellisesta turvallisuudesta. 
c) yrityksen sopimuskumppanille aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joilla ei ole liittymää 
osapuolten välisen sopimuksen täyttämiseen.  
d) sakko, johon yritys tuomitaan toiminnan harjoittamisessa esiintyneiden 
työturvallisuusmääräysten laiminlyöntien johdosta. (1,5p) 

  
c); Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Helsinki 2014 s. 128, 130 ja 141. 

 
 
7. Mikä seuraavista tuotevastuuvakuutusta koskevista väitteistä pitää paikkansa? 

a) Tuotevastuuvakuutuksesta korvataan vain vahinkoja, joista valmistaja, maahantuoja tai 
myyjä on tuotevastuulain mukaan vastuussa. 
b) Tuotevastuuvakuutuksesta korvataan virheellisestä tuotteesta jälleenmyyjille aiheutuvaa 
taloudellista tappiota. 
c) Tuotevastuuvakuutuksesta korvataan valmistetun, maahan tuodun tai myydyn tuotteen 
virheellisyydestä aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja. 
d) Tuotevastuuvakuutuksesta korvataan virheellisestä tuotteesta tilaajan tuotantoprosessin 
seisomisesta aiheutuvat tappiot. (1,5p) 

 
c); Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu painos. 
Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. Helsinki 2014 s. 142 ja 143. 

 
 
8. Mikä seuraavista työtapaturmakorvaukseen liittyvistä väitteistä pitää paikkansa? 

a) Oikeus saada korvausta on vain työsuhteessa olevalla. 
b) Työntekijällä ei ole oikeutta korvaukseen, jos työnantaja on laiminlyönyt pitää vakuutuksen 
voimassa.  
c) Korvausta voi saada myös etätyötä tehtäessä sattuneen tapaturman johdosta.  



d) Työnantaja ja työntekijä voivat halutessaan sopia, että työntekijä ei kuulu 
työtapaturmavakuutuksen piiriin, vaan saa sen sijaan jonkin muun työsuhde-edun. (1,5p) 

 
c); Sirpa Kukkonen – Terttu Karmavalo: Työtapaturmakirja. Työtapaturmien ja ammattitautien 
korvaus- ja vakuutusasiat. 14. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Helsinki 2014, s. 26 ja 28 

 
 
9. Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta tuntee yhtäältä työ- ja 
toimintakyvyn kuntoutuksen ja toisaalta ammatillisen kuntoutuksen. Työ- ja toimintakyvyn 
kuntoutuksen kustannuksina EI korvata kustannuksia:  

a) kuntoutustutkimuksista 
b) kuntoutusjaksosta avo- tai laitoshoidossa 
c) apuvälineiden hankkimisesta 
d) työ- ja koulutuskokeiluista. (1,5p) 

 
d); Sirpa Kukkonen – Terttu Karmavalo: Työtapaturmakirja. Työtapaturmien ja ammattitautien 
korvaus- ja vakuutusasiat. 14. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Helsinki 2014, s. 129–132 
  

 
10. Mikä seuraavista työtapaturmaa koskevista väitteistä pitää paikkansa? 

a) Ratkaisevaa työtapaturmaksi katsomisen suhteen on se, että tapaturma sattuu työaikana tai 
muutoin ajalla, jolloin työntekijälle maksetaan palkkaa. 
b) Sairauskohtauksesta aiheutunutta loukkaantumista työssä ei pidetä työtapaturmana. 
c) Työtapaturmaksi katsotaan sairausloman aikana tehdyssä työssä syntynyt tapaturma, jos 
työnteosta on sovittu työnantajan kanssa tai jos työnteon perusteena on työpaikan yleinen 
käytäntö. 
d) Jos työntekijä lomautusaikana osallistuu aikaisemmin sovittuun koulutukseen, koulutuksen 
aikana sattunut tapaturma ei kuulu tapaturmavakuutuksen piiriin. (1,5p) 

 
c); Sirpa Kukkonen – Terttu Karmavalo: Työtapaturmakirja. Työtapaturmien ja ammattitautien 
korvaus- ja vakuutusasiat. 14. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Helsinki 2014, s. 50–52 

 
 
11. Kun vastuuvakuutuksessa siirrytään ilmenemis- tai tapahtumisperiaatteesta 
ilmoitusperiaatteeseen ja päinvastoin, on muutosta tehtäessä huomioitava ja selvitettävä eräitä 
seikkoja, jottei asiakkaan vakuutusturva heikkene vahingossa. Selosta, mitkä nämä seikat ovat ja 
miten muutokseen voi varautua. (3p) 
    

Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Helsinki 2014 s. 99 ja 100. 

 
 
12. Aineeton henkilövahinko. Mitä sillä tarkoitetaan ja miten korvaus määritetään? (3 p) 

Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Helsinki 2014 s. 50–52 
 

 



13. Selvitä, mitä ymmärretään rikastumiskiellolla vakuutuskorvauksia määritettäessä ja 
maksettaessa. (3p) 

 
 Tuula Pellikka – Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden vakuuttaminen, 
3. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, Helsinki 2011, s. 35 ja 159 

 
   
 
14. Osa vastuuvakuutuksista on pakollisia! Mainitse vähintään 6 ammatin- tai toiminnanharjoittajaa, 
joille vastuuvakuutus on pakollinen. (3p) 

 
 Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Helsinki 2014 s. 168–174 

 
 
 
15. Selvitä, missä tapauksissa työtapaturmavakuutus on ensisijainen. (3p) 

 
Sirpa Kukkonen – Terttu Karmavalo: Työtapaturmakirja. Työtapaturmien ja 
ammattitautien korvaus- ja vakuutusasiat. 14. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Helsinki 2014, s. 71, 72 ja 145 

 
 
16. Omaisuusvahinkoja korvattaessa korvauksesta vähennetään yleensä vakuutuskirjassa mainittu 
omavastuu. Selvitä, mistä summasta omavastuu vähennetään ja mikä on vähennyskäytäntö, jos 
kyseessä on useita eri omavastuita. (3p) 

 
Tuula Pellikka – Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 
vakuuttaminen, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
Helsinki 2011, s. 396 ja 397 

 
 
17. Riskiarvion laatiminen on keskeinen riskienhallinnan työkalu. Selvitä, mitä vaiheita riskien 
arviointiin sisältyy. (3 p) 

 
Ilkka Ilmonen – Jani Kallio – Jani Koskinen – Markku Rajamäki: Johda riskejä – 
käytännön opas yrityksen riskienhallintaan. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy 
FINVA, 2013, s. 96–98 

 
 
 
18. Määrittele termi ”Captive-yhtiö”, ja kerro vähintään kolme hyötyä, jota yritykselle voi 
tällaisesta yhtiöstä olla. (4 p) 

 
Ilkka Ilmonen – Jani Kallio – Jani Koskinen – Markku Rajamäki: Johda riskejä – 
käytännön opas yrityksen riskienhallintaan. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy 
FINVA, 2013, s. 120 ja 121 

 
 



19. Luettele lakisääteiset vakuutukset. Kerro myös, mikä on lakisääteisen ja pakollisen vakuutuksen 
ero. (4p) 

 
Esbjörn af Hällström – Hannu Ijäs: Vastuuvakuutus, 3. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA. Helsinki 2014 s. 168; Ilkka Ilmonen – Jani Kallio – 
Jani Koskinen – Markku Rajamäki: Johda riskejä – käytännön opas yrityksen 
riskienhallintaan. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013, s. 132 

 
 
20. Mitä pidetään riskienhallinnan sisäisinä vaatimuksina? (3 p) 

 
Ilkka Ilmonen – Jani Kallio – Jani Koskinen – Markku Rajamäki: Johda riskejä – 
käytännön opas yrityksen riskienhallintaan. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy 
FINVA, 2013, s. 19 ja 20. 

 
 
21. Selvitä, miten vakuutetun omaisuuden omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen vaikuttaa 
vakuutuksen voimassaoloon. (3 p) 

 
Tuula Pellikka – Petri Peilimö – Pasi Puntari – Mikko Vaitomaa: Omaisuuden 
vakuuttaminen, 3. uudistettu painos, Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
Helsinki 2011, s.108 ja 109. 

 
 
 
 
 



VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 11.9.2014, HENKIVAKUUTUSOSA  
 
Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi  
saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta johonkin kysymykseen, jätä  
kuitenkin vastauspaperi, josta ilmenevät henkilönumerosi ja kyseisen kysymyksen numero.  
Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin  
enimmäispistemäärä on 50 pistettä.  
 
Vastaukset arvostellaan tenttimateriaalin perusteella.  
 
Kysymykset 1–10 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea.  
Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin. 
 
1. Työkyvyttömyyseläkkeen maksamista EI voi keskeyttää 

a) takautuvasti. 
b) työntekijän hakemuksesta.  
c) vakuutuslaitoksen aloitteesta. 
d) jos kuntoutuksesta kieltäytymiseen on pätevä syy. (1,5 p) 

 
d); Riitta Korpiluoma – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Jaana Kekäläinen – Keijo 
Kouvonen – Minna Levander – Sonja Lilius – Pasi Mustonen – Mikko Määttä – Anne 
Perälehto-Virkkala – Maijaliisa Takanen – Jaakko Tuomikoski: Työeläke. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2011, s. 142. 

 
 
2.  Suomessa asumiseen perustuva eläke on 

a) Yel. 
b) Tyel. 
c) Myel. 
d) kansaneläke. (1,5 p) 

 
d); Riitta Korpiluoma – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Jaana Kekäläinen – Keijo Kouvonen – 
Minna Levander – Sonja Lilius – Pasi Mustonen – Mikko Määttä – Anne Perälehto-Virkkala – 
Maijaliisa Takanen – Jaakko Tuomikoski: Työeläke. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2011, s. 13 ja 14; Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013,      
s. 71. 
 

 
3. Mikä seuraavista on työeläkeasioiden muutoksenhakuelin: 

a) käräjäoikeus.  
b) korkein oikeus. 
c) vakuutusoikeus.  
d) vakuutuslautakunta. (1,5 p)  

 
c); Riitta Korpiluoma – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Jaana Kekäläinen – Keijo 
Kouvonen – Minna Levander – Sonja Lilius – Pasi Mustonen – Mikko Määttä – Anne 
Perälehto-Virkkala – Maijaliisa Takanen – Jaakko Tuomikoski: Työeläke. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2011, s. 154. 

 



 
4. Mistä haetaan korvausta potilasvahingosta? 

a) hoitolaitokselta. 
b) Potilasvakuutuskeskukselta. 
c) potilasvahinkolautakunnalta. 
d) hoitoa antaneelta terveydenhuollon henkilöltä. (1,5 p) 

 
b); Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 2. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013, s. 31.  

 
 
5. Mikä Tyel-vakuutusmaksujen takaisinlainausta koskevista seuraavista väittämistä EI pidä 
paikkaansa? 

a) Laina-aika voi olla 1-25 vuotta. 
b) Takaisinlainauksella tulee olla riittävät vakuudet. 
c) Pienin takaisinlainauksen määrä on 10.000 euroa. 
d) Työnantaja ei voi lainata takaisin kaikkia vakuutusmaksuja. (1,5 p)  

 
a); Riitta Korpiluoma – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Jaana Kekäläinen – Keijo 
Kouvonen – Minna Levander – Sonja Lilius – Pasi Mustonen – Mikko Määttä – Anne 
Perälehto-Virkkala – Maijaliisa Takanen – Jaakko Tuomikoski: Työeläke. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2011, s. 61. 

 
6. Lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen perusteella EI korvata 

a) haittarahaa. 
b) kuntoutusta. 
c) hautausapua. 
d) kipua ja särkyä. (1,5 p)  

 
d); Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 2. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013, s. 90–94. 

 
 
7. Mikä seuraavista työeläkkeen takaisinperintää koskevista väitteistä EI pidä paikkansa? 

a) Takaisinperintä on eläkelaitoksen vapaassa harkinnassa.  
b) Päätös takaisinperinnästä on tehtävä viiden vuoden kuluessa eläkkeen maksupäivästä.  
c) Eläkkeen takaisinperinnästä voidaan luopua osittain tai kokonaan.  
d) Aiheettomasti maksettu eläke voidaan periä takaisin myös kuittaamalla se tulevista eläke-

eristä. (1,5 p)  
 

a); Riitta Korpiluoma – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Jaana Kekäläinen – Keijo 
Kouvonen – Minna Levander – Sonja Lilius – Pasi Mustonen – Mikko Määttä – Anne 
Perälehto-Virkkala – Maijaliisa Takanen – Jaakko Tuomikoski: Työeläke. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2011, s 148 ja 149. 

 
 
8. Ryhmäeläkevakuutuksia on kahdentyyppisiä: lakimääräisiä tai vapaamuotoisia. Mikä seuraavista 
väitteistä pitää paikkansa vapaamuotoisten lisäeläkevakuutusten osalta? 



a) Vakuutettu saa tällaisen lisäeläkevakuutuksen nojalla suurempaa eläkettä kuin hänen 
lakisääteinen eläkkeensä olisi.  

b) Nykyisin tehdään lähinnä sovittujen etuuksien vakuuttamiseen perustuvia 
ryhmäeläkevakuutussopimuksia.  

c) Maksuperusteisissa ryhmäeläkevakuutuksissa on tavanomaista, että vakuutuksenottajana 
olevan yrityksen tulospalkkiot, bonukset ym. vastaavat erät ohjataan vakuutukseen.  

d) Jos vakuutetun saamasta lisäeläketurvasta syntyy riita, vakuutusyhtiön vastuuseen 
vakuutetulle vaikuttaa paitsi vakuutussopimuksen määräykset myös työnantajan 
työntekijälleen antama eläkelupaus. (1,5 p) 
  
c); Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013,      
s. 137–141.  

 
9. Jos liikennevahinko on samalla työtapaturma, 

a) korvausta maksetaan ensisijaisesti lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. 
b) korvausta maksetaan ensisijaisesti liikennevakuutuksesta.  
c) vahingonkärsijä saa valita, kummasta vakuutuksesta korvausta maksetaan.  
d) korvausta maksetaan siitä vakuutuksesta, josta korvaus on asianomaisessa 

yksittäistapauksessa suurempi. (1,5 p) 
 
a); Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 2. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013, s. 95 ja 111; Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka 
Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen henkilövakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013, s.75. 

 
 
10. Mikä seuraavista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin 
liittymistä väittämistä EI pidä paikkansa? 

a) Laki koskee sekä vakuutusyhtiöitä että vakuutusmeklareita.  
b) Rahanpesun selvitysvelvollisuus koskee kaikkia vakuutuksia. 
c) Asiakkaan tuntemiseksi edellytettävät toimenpiteet ovat samat kaikkien asiakkaiden 

kohdalla.  
d) Asiakkaan tuntemista koskevat tiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan asiakassuhteen 

päättymisestä.  (1,5 p) 
 

c); Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013, s. 
433–435. 

 
 
11. Mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat 

e) with profit –tuote;  
f) vakuutusten etämyynti; 
g) vapaakirja? (3 p) 

  
Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen henkilövakuutus. 
6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013, s.102, 103, 252 ja 
301. 



  
 
12. Kerro muutoksenhausta liikennevakuutuksen korvauspäätöksiin. (3 p)  

 
Yrjö Mattila (toim.): Toimeentuloturva. 2. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2013, s. 112 

 
 
13. Kerro haittakorvauksista yksityistapaturmavakuutuksissa.  (3 p) 

 
Teemu Jokela – Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2013. s. 184 ja 185. 

 
 
14. Kerro, miten verotuksessa kohdellaan vakuutuskorvauksia muissa kuin säästö- ja 
eläkevakuutuksissa taikka kuolintapauksessa, kun kyseessä on vapaaehtoinen henkilövakuutus ja 
edunsaajana yksityishenkilö. (3p) 
 

Teemu Jokela -  Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
Henkilövakuutus, 6. Uudistettu painos, Finanssi- ja Vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2013, s. 360 ja 364. 

 
 
15. Kerro, miksi henkivakuutusyhtiöllä tulisi olla vakuutuksen nettohinnoittelu meklarikanavan 
kautta hoidetulle asiakkaalle? (3p) 
 

Teemu Jokela -  Veera Lammi – Ilkka Lohi – Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
Henkilövakuutus, 6. Uudistettu painos, Finanssi- ja Vakuutuskustannus Oy FINVA, 
2013, s. 422 ja 423. 

 
 
16. Kerro TyEL:n mukaisen työttömyyseläkkeen saamisen edellytykset. (3 p) 

 
Riitta Korpiluoma – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Jaana Kekäläinen – Keijo 
Kouvonen – Minna Levander – Sonja Lilius – Pasi Mustonen – Mikko Määttä – Anne 
Perälehto-Virkkala – Maijaliisa Takanen – Jaakko Tuomikoski: Työeläke. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2011, s. 126 ja 127. 

 
 
17. Kerro, miten täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruus määräytyy. (3 p) 
 

Riitta Korpiluoma – Harri Grönlund – Ove Herrlin – Jaana Kekäläinen – Keijo 
Kouvonen – Minna Levander – Sonja Lilius – Pasi Mustonen – Mikko Määttä – Anne 
Perälehto-Virkkala – Maijaliisa Takanen – Jaakko Tuomikoski: Työeläke. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, 2011, s. 125. 

 
 
18. Kerro työntekijäin ryhmähenkivakuutuksessa korvaukseen oikeutetuista sekä korvauksen 
määrän muodostumisesta pääpiirteissään. (4p) 



 
Yrjö Mattila (toim.) Toimeentuloturva. 2. uudistettu painos. Finanssi- ja 
vakuutuskustannus Oy FINVA, s. 250. 

 
 
19. Määrittele, mitä henkilövakuutuksessa tarkoittavat seuraavat: (4 p) 
                      a) vakuutuksenantaja 

 b) vakuutuksenottaja 
 c) vakuutettu 
 d) edunsaaja 
 

Teemu Jokela - Veera Lammi - Ilkka Lohi - Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Helsinki 2013, s. 217–220. 

 
20. Selvitä, mitä tarkoittaa vakuutusyhtiön takautumis- eli regressioikeus. Kerro myös, millä 
edellytyksillä vakuutusyhtiöllä yleensä on tällainen oikeus, sekä vakuutusyhtiön regressioikeudesta 
henkilövakuutuksissa. (3 p) 
 

Teemu Jokela - Veera Lammi - Ilkka Lohi - Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Helsinki 2013, s. 330 ja 331. 

 
 
21. Selvitä henkilövakuutuksen vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin 
vaikutuksia vakuutusyhtiön vastuuseen ja vakuutussopimukseen. (3 p) 
 

Teemu Jokela - Veera Lammi - Ilkka Lohi - Timo Silvola: Vapaaehtoinen 
henkilövakuutus. 6. uudistettu painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. 
Helsinki 2013, s. 237–240. 

 
 




